
                                                                 

                                                         

NOTULEN BESTUURSVERGADERING 13-06-2022 
1. OPENING

Aanwezig: Bert Groeneweg, Henk Melissant, Denny Huijzers, Violieke v Eijk, Jolenta vd Sijde
Plaats; thuis bij  Bert Groeneweg, die ook de vergadering voorzit omdat Johan Louwen met 
vakantie is.

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen worden doorgenomen en goedgekeurd. 

3. MEDEDELINGEN VOORZITTER
Laura Hazewindus (gemeente HW) wil graag een vergadering bijwonen.
We gaan haar uitnodigen. 
Ook Gert Huijzers wil nog een vergadering bijwonen, dit i.v.m. historisch Haringvliet
We gaan hem ook uitnodigen.

4. MEDEDELINGEN PENNINGMEESTER
We hebben nieuwe leden, hoewel die nog niet allemaal betaald hebben.
Ook krijgen we geld via nieuwe adverteerders voor de Polderpraat en soms giften.
Het ouderenuitje tijdens de week van koningsdag is een activiteit van de Dorpsvereniging en 
is als zodanig volledig op te voeren in het financieel verslag voor de gemeente. Alle oudere 
bewoners van Goudswaard konden mee, het was niet alleen voor leden van de 
Oranjevereniging. De kosten waren 26 euro per persoon. 
Ook de patatjes voor de schoolkinderen in de tent tijdens de koningsspelen zijn betaald door 
de DV en is dus een activiteit van de DV.
Wel gaan we voortaan van tevoren afspreken welke activiteiten we financieel ondersteunen. 
Een eigen bijdrage vragen én pas akkoord als alle bestuursleden het er mee eens zijn. Dit 
voorjaar was er echter net ná de corona beperkingen ineens weer iets mogelijk waardoor 
alles minder gestructureerd is georganiseerd.

5. MEDEDELINGEN SECRETARIS
- Binnengekomen mails (zie bijlage)
- UBO – alles ingestuurd naar KvK
- Nieuwsbrieven van de gemeente worden niet meer doorgestuurd; iedereen kan 

abonneren. 
De mails van de Kleine Kernen en Duurzame Dorpen worden nog wel doorgestuurd.

- De nieuwe Polderpraat komt er weer aan, we hebben leuke stukjes binnen gekregen.
- Whatsappgroep Dorpsvereniging is belangrijk en is er om snel antwoord te krijgen op 

vragen, sneller dan via de mail die niet iedereen meteen leest. Deze maand waren de



onderwerpen over de wandel driedaagse, de fusie van de voetbal en een vraag namens 
de gemeente Bob Baijens. 
We spreken nogmaals af dat we alleen belangrijke zaken bespreken via de app.

6. EVALUATIE HELPEN MET ORGANISEREN VAN DE WANDEL DRIEDAAGSE IJSCLUB DE 
NOORMAN
We bespreken de gang van zaken. Vanaf de bijenkomsten op 9 mei en 23 mei in het ijsclub 
gebouw hebben wij heel veel tijd gestopt in alle voorbereidingen. De vergunning had eerder 
aangevraagd moeten worden en wij hoorden pas op 23 mei dat dit niet was gebeurd.  We 
hopen dat het in september alsnog gaat gebeuren en spreken af dat we pas gaan helpen als 
de vergunning er is. 

7. EVENEMENTEN
- Viswedstrijd is verplaatst naar een latere datum. Hopelijk eind schoolvakantie

(* Jolenta contact met Costa del Spui; afstemmen laatste week schoolvakantie kan)

-      Volharding concert zaterdag 18 juni

-      tuintjesmarkt zaterdag 25 juni veel aanmeldingen, gaan we extra promoten op facebook

-      vereniging dag op de ijsbaan september; vage plannen  nog niets concreets

-      natuurwandeling LHP september, Jolenta heeft contact gehad met gemeente, NM. 

       Henk gaat verder met de provincie afstemmen of het mag. We proberen eind sept.

- Dorpsontbijt organiseren 

8. NIEUWS VANUIT DE COMMISSIES
- Windpark; Henk geeft door dat de gemeente een raad van toezicht gaat instellen dit 

i.v.m. de verdeling van de gelden. Dit loopt namelijk achter. Henk gaat een stukje maken 
voor de Polderpraat om de bewoners te informeren. Op 2 juli is er een open dag tussen 
10-13 uur kan iedereen kijken bij de Hoeklaanweg

- Denny heeft een groepsapp aangemaakt waarin alle enthousiaste leden van het 
jeugdteam zich hebben voorgesteld en gaan snel bij elkaar komen.

- Bert; Commissie groen gaat dat ook doen, Bert heeft een mail gestuurd met belangrijke 
zaken die aangepakt moeten worden.

- De commissie wonen is in gesprek geweest met de gemeente Hoeksche Waard over 
nieuwbouw woningen die laag in huur en koopprijs zijn. Er was een afspraak met de 
wethouder. Helaas was deze verhinderd. Er is daarom gesproken met een 
beleidsambtenaar die vertelde dat het beleid voor Goudswaard was dat er de komende 
10 jaar door de gemeente een zeer beperkt aantal huizen gebouwd gaan worden. In het 
beperkt aantal waren de huizen in de Leenherenpolder al mee geteld evenals een aantal 
appartementen in de schuur van Ambt. Om meer woningen in Goudswaard te krijgen 
moet het beleid veranderd worden en zal de Dorpsvereniging “de Coorndijk” alle 
politieke fracties aan moetenschrijven om meer woningbouw in Goudswaard 
gerealiseerd te krijgen. De commissie wonen gaat deze brieven binnenkort versturen.

-
-



9. RONDVRAAG
appverkeer is nodig als we snel reacties moeten hebben van iedereen
we gaan bodywarmers/vestjes kopen in een felle kleur met een logo van de DV om 
herkenbaar te zijn

10. SLUITING

Volgende vergadering op 4 juli – locatie wordt nog bekend gemaakt

Binnengekomen mails sinds 2 mei;

- 03/5 aanmelden nieuwsbrief Gemeente HW Zuidwest
- 11/5 IVN Natuureducatie uitnodiging cursus gastheer Haringvliet voor ondernemers
- 17/5 Linda Zwinkels gemeente HW gaat weg haar opvolger is Volbregt Smit
- 18/5 Henk Groeneveld Gemeente HW RIB & rapport APPM (19/5 doorgestuurd)
- 18/5 Hanneke mail dat ze zichzelf wil terugtrekken als bezoeker van onze          

bestuursvergaderingen + uitleg bloementorens
*we bedanken haar met een Korendijkertje en dit geldt ook voor Gert Boer en Jaap vd Oost

- 19/5 Phillip Braas website aanpassingen
- *de notulen van de ALV moeten er nog op dan kan het nieuwe bestuur zich voorstellen
- 19/5 Bas Schelling doorgestuurde vraag van Bob Baijens verkeer Molendijk
- 30/5 Jolenta verslag gesprek met Gerrit Boer over bloementorens en oproep
- 31/5 netwerk duurzame dorpen nieuwsflits; wordt doorgestuurd
- 09/6 Carla Dam; uitnodiging gemeente informatieavond bestemmingsplan Tiengemetenpad

Actielijst;
-Violieke ALV notulen
-Bert; bob Baijens contacten (inmiddels gebeurd)
-Jolenta/Bert Korendijkertjes bestellen en wegbrengen
-Jolenta; contact tennis
-Jolenta/Bert; Hesjes uitzoeken en bestellen 
-Jolenta; contact met Laura Hazewindus en Gert Huijzers

 


